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Samenvatting

Eerder onderzoek laat zien dat jongeren die zich (ook) aangetrokken voe-
len tot, of verliefd worden op, personen van dezelfde sekse (“same sex at-
tracted”; SSA) meer symptomen van angst en depressie rapporteren dan 
jongeren die deze aantrekking niet rapporteren, met name vanwege erva-
ringen met discriminatie en afwijzing. In de huidige studie onderzoeken 
we of de kwaliteit van communicatie met ouders en zelfonthulling aan 
vrienden, ‘face to face’ of online de relatie tussen SSA en angst en depres-
sieve symptomen kan doen afnemen. Onder 716 Nederlandse jongeren 
(Mleeftijd = 15,4 jaar) is een vragenlijst afgenomen met vragen over psy-
chische gezondheid en de communicatie met ouders, leeftijdgenoten en 
online contacten. Uit een regressieanalyse bleek dat de mate van seksuele 
aantrekking tot personen van hetzelfde geslacht gerelateerd was aan meer 
symptomen van angst en depressie, maar dat deze relatie verdween wan-
neer jongeren een hoge mate van ‘face to face’ zelfonthulling aan vrienden 
rapporteerden. Dit werd niet gevonden voor kwaliteit van communicatie 
met ouders en zelfonthulling aan online contacten. De bevindingen van 
deze studie laten zien dat het delen van persoonlijke gevoelens en ervarin-
gen met vrienden tijdens ‘face to face’ ontmoetingen een positieve rol kan 
spelen, specifiek voor jongeren die zich aangetrokken voelen tot personen 
van dezelfde sekse. 
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Inleiding

Jongeren die zich (ook) aangetrokken voelen tot, of verliefd worden op, per-
sonen van dezelfde sekse (“same sex attracted”; SSA) ervaren over het alge-
meen meer symptomen van angst en depressie dan niet-SSA jongeren (o.a. Bos,  
Sandfort, De Bruyn, & Hakvoort, 2008; Kuyper, 2015; Sandfort, Bos, Collier, 
& Metselaar, 2010; Sandfort, De Graaf, Bijl & Schnabel, 2001). Hoewel steeds 
meer onderzoek de negatieve relatie tussen SSA en welzijn laat zien, is er weinig 
bekend over factoren die SSA-jongeren kunnen beschermen tegen symptomen 
van angst en depressie. Kennis over deze beschermende factoren is belangrijk 
om ouders, professionals en beleidsmedewerkers beter te kunnen informeren 
over de ontwikkeling en verbetering van preventie- en interventieprogram-
ma’s voor SSA-jongeren. In eerder onderzoek is gesuggereerd dat SSA-jongeren 
die een hogere mate van sociale steun ervaren minder last hebben van psy-
chische problemen dan jongeren die deze steun in veel mindere mate ervaren 
(o.a. Doty, Willoughby, Lindahl, & Malik, 2010; Eisenberg & Resnick, 2006;  
Hershberger & D’Augelli, 1995; Kwon, 2013; Meyer, 2003; Vincke & Van  
Heeringen, 2002). In de huidige studie wordt onder jongeren (13-20 jaar) onder-
zocht of kwaliteit van communicatie met ouders en zelfonthulling aan vrien-
den in ‘face to face’ en online interacties de relaties tussen de mate van SSA en 
symptomen van angst en depressie kunnen doen afnemen.

 Op een open en positieve manier communiceren is een manier waarop soci-
ale steun kan worden ingevuld. Jongeren die op een open en steunende manier 
communiceren met belangrijke personen, zoals ouders en vrienden, ervaren 
mogelijk steun en verbondenheid (o.a. Buhrmester & Prager, 1995; Sullivan, 
1953). Communicatie met vrienden en familie is daarom een mogelijke be-
schermende factor voor symptomen van angst en depressie van SSA-jongeren 
(Ryan, Russell, Huebner, Diaz, & Sanchez, 2010).

 In de huidige studie worden twee vormen van communicatie onderzocht. 
Ten eerste wordt gekeken naar de kwaliteit van communicatie, of de mate waar-
in contacten binnen een relatie met een belangrijke persoon bevredigend en 
responsief zijn voor de jongere (Armsden & Greenberg, 1987). Hierbij wordt 
gekeken naar de kwaliteit van communicatie met ouders, gezien de belangrijke 
rol van ouders in het leven van hun kinderen en de langdurige aard van de 
ouder-kind relatie in vergelijking met vriendschappen in de adolescentie. Met 
betrekking tot communicatie met vrienden wordt gekeken naar zelfonthulling, 
dit is de mate waarin jongeren persoonlijke gevoelens, gedachten en ervaringen 
delen. Hierbij wordt gekeken naar zelfonthulling aan vrienden in ‘face to face’ 
interacties en op het Internet (online), aangezien mate van zelfonthulling aan 
vrienden tijdens de adolescentie toeneemt, met een piek in de midden- en late 
adolescentie, en vaker plaatsvindt dan zelfonthulling aan ouders (Buhrmester 
& Prager, 1995). 
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Symptomen van Angst en Depressie en SSA

Psychische problemen zoals symptomen van angst en depressie worden vaker 
gerapporteerd door SSA-jongeren, in vergelijking met niet-SSA leeftijdgenoten, 
zowel binnen Nederland als internationaal (o.a. Bos et al., 2008; King et al., 
2008; Kuyper, 2015; Marshal et al., 2013; Sandfort et al., 2001, 2010). Uit een 
recente studie onder jongeren in Nederland (11-16 jaar) bleek bijvoorbeeld 
dat lesbische, homoseksuele, en biseksuele (LHB) jongeren (ruim) twee keer zo 
vaak emotionele problemen en gedragsproblemen en drie keer zo vaak proble-
men met leeftijdgenoten rapporteren dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten  
(Kuyper, 2015). 

Het verschil tussen niet-SSA en SSA-jongeren in psychische gezondheid 
wordt veelal verklaard vanuit minderheidsstress (Meyer, 2003). Het minder-
heidsstressmodel stelt onder andere dat jongeren met “same-sex attraction” ne-
gatieve ervaringen opdoen, zoals discriminatie of uitsluiting, die samenhangen 
met hun seksuele oriëntatie. Deze ervaringen roepen stressvolle gevoelens op, 
wat uiteindelijk kan leiden tot symptomen van angst en depressie (o.a. Meyer, 
2003; Kuyper & Fokkema, 2011). Wat potentiële beschermende factoren zijn 
in de relatie tussen “same-sex attraction” en welbevinden is nog weinig onder-
zocht. Mogelijk creëert een positieve omgeving een steunende omgeving, wat 
de verschillen in mentale gezondheid tussen SSA-jongeren en niet-SSA jongeren 
kan verkleinen (Russell, 2005).

Mogelijke Buffers voor Symptomen van Angst en Depressie van SSA-jongeren

Het onderzoeken van buffers, met name op het gebied van interpersoonlijke 
relaties, is belangrijk om SSA-jongeren te beschermen in de ontwikkeling van 
gezondheidsproblemen (Russell, 2005). In de afgelopen jaren heeft onderzoek 
onder SSA-jongeren zich toenemend gericht op de rol van sociale steun als 
beschermende factor voor symptomen van angst en depressie die samenhan-
gen met seksuele oriëntatie (o.a. Doty et al., 2010; Eisenberg & Resnick, 2006; 
Hershberger & D’Augelli, 1995; Kwon, 2013; Meyer, 2003; Russell, 2005; Vincke 
& Van Heeringen, 2002). De aanwezigheid van een ‘buffer’ kan het risico op ne-
gatieve gevolgen van een andere factor doen verdwijnen of verminderen. Steun 
van anderen blijkt onder SSA-jongeren bijvoorbeeld de relatie tussen stressvolle 
ervaringen, zoals stigma en discriminatie, en emotionele problemen te doen 
verdwijnen (Doty et al., 2010). Er kan worden aangenomen dat jongeren soci-
ale steun ervaren door goede interpersoonlijke relaties. Sociale steun kan wor-
den ingevuld door op een open, positieve manier te communiceren—jongeren 
die met belangrijke personen, zoals ouders en vrienden, op een open en steu-
nende manier kunnen communiceren ervaren steun en verbondenheid (o.a.  
Buhrmester & Prager, 1995; Sullivan, 1953). Deze jongeren beschikken mogelijk 
ook over positieve sociale contacten die hen kunnen beschermen tegen de ont-
wikkeling van symptomen van angst en depressie. 
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Kwaliteit van Communicatie met Ouders
Ondanks de groeiende zelfstandigheid en autonomie tijdens de adolescentie, 
blijft een hechte band met ouders belangrijk voor het welzijn van jongeren 
(Newman, 1989). Een specifiek aspect van deze band is de kwaliteit van com-
municatie tussen ouders en kinderen. Jongeren die op een goede manier met 
hun ouders kunnen communiceren, bijvoorbeeld wanneer zij ervaren dat hun 
ouders interesse, warmte en respect tonen, hebben gemiddeld minder sympto-
men van angst en depressie (Moore, Chalk, Scarpa, & Vandivere, 2002; Yu et al., 
2006). In een onderzoek van Yu en collega’s (2006) werd een negatieve relatie 
gevonden tussen de mate waarin jongeren op een open manier communiceer-
den met hun ouders en depressieve symptomen. Verder toonde eerder onder-
zoek onder SSA-jongeren aan dat accepterende (verbale) reacties van ouders 
op de seksuele oriëntatie van jongeren samenhingen met minder depressieve 
symptomen en een positiever zelfbeeld van de jongeren (Ryan et al., 2010). 
Andersom blijken problemen in ouder-kind communicatie juist gerelateerd aan 
meer depressieve symptomen (Landman-Peeters et al., 2005). 

Volgens het minderheidsstressmodel (Meyer, 2003) kan sociale steun een 
buffer zijn voor de relatie tussen SSA en symptomen van angst en depressie. 
Aangezien de kwaliteit van communicatie een vorm van sociale steun is, lijkt 
het aannemelijk dat de kwaliteit van communicatie met ouders een buffer is 
tegen de symptomen van angst en depressie in relatie met SSA. Hoewel stu-
dies aantonen dat sociale steun van ouders gerelateerd is aan minder symp-
tomen van angst en depressie van LHB-jongeren (Eisenberg & Resnick, 2006;  
Hershberger & D’Augelli, 1995), is de impact van het specifieke aspect kwaliteit 
van communicatie nog niet eerder onderzocht. Om meer zicht op deze relaties 
te verkrijgen, is het eerste doel van de huidige studie om te onderzoeken of 
kwaliteit van communicatie met ouders een aspect is van de ouder-kind relatie 
dat de relatie tussen SSA en symptomen van angst en depressie kan verkleinen.

Zelfonthulling aan Vrienden
Naast de kwaliteit van communicatie met ouders, is een andere potentiële buf-
fer voor de problemen van SSA-jongeren het delen van persoonlijke gevoe-
lens en ervaringen aan vrienden (zelfonthulling). Naarmate jongeren verder 
in de puberteit komen, delen ze vaker persoonlijke informatie met hun vrien-
den dan met hun ouders (Bradshaw, Sawyer, & O’Brennan, 2007; Waasdorp &  
Bradshaw, 2011). Zelfonthulling wordt gedefinieerd als het delen van gehei-
men, het uitdrukken van persoonlijke informatie, gevoelens en ervaringen aan 
anderen (Derlega, Metts, Petronio, & Marquilis, 1993; Reis, 1996) en kan plaats-
vinden in ‘face to face’ contacten, maar ook tijdens online contacten, zoals via 
sociale media en digitale communicatie. 

 Het onthullen van persoonlijke informatie, gevoelens en ervaringen kan 
een bron van sociale steun vormen voor jongeren, aangezien zelfonthulling in-
timiteit creëert en begrip van vrienden kan geven (Buhrmester & Prager, 1995; 
Sullivan, 1953). Gezien de bufferende rol van sociale steun in de relatie tussen 

© 2015 Koninklijke Van Gorcum



Pedagogiek 35e jaargang  • 2 • 2015 • 132

Tessa Kaufman, Laura Baams en Henny Bos

SSA en symptomen van angst en depressie (Meyer, 2003) is het mogelijk dat 
zelfonthulling, net als kwaliteit van communicatie, een vorm van communica-
tie is die jongeren kan beschermen tegen symptomen van angst en depressie. 

Studies naar de rol van zelfonthulling onder SSA-jongeren hebben voorna-
melijk gekeken naar de invloed van onthulling van seksuele oriëntatie (of “co-
ming out”). De bevindingen zijn inconsistent: een aantal studies vond dat een 
“coming out” samenhing met een hogere mate van welzijn (Beals, Peplau, & 
Gable, 2009; Luhtanen, 2002; Morris, Waldo, & Rotblum, 2001), terwijl andere 
vonden dat “coming out” juist samenhing met meer psychische problemen 
(D’Augelli, Pilkington, & Hershberger, 2002; Rosario, Hunter, Maguen, Gwadz, 
& Smith, 2001) en gepest worden op school (Russell, Toomey, Ryan, & Diaz, 
2014). Aangezien deze studies gekeken hebben naar maar één aspect van zelf-
onthulling (“coming out”), is nog onduidelijk wat de functie is van onthulling 
van algemene persoonlijke informatie, gevoelens en ervaringen. Daarom is het 
tweede doel van de huidige studie om te onderzoeken of zelfonthulling aan 
vrienden tijdens persoonlijke ontmoetingen de relatie tussen SSA en sympto-
men van angst en depressie kan verkleinen.

Online communicatie verschilt op een aantal punten van offline commu-
nicatie: zo hebben online contacten in vergelijking met ‘face to face’ contac-
ten een anoniemer karakter (Tanis, 2007) en bevatten deze interacties minder 
non-verbale signalen. Hoewel in een studie werd gevonden dat offline contac-
ten, in vergelijking met online contacten door (LHB-) jongeren ervaren worden 
als minder aantrekkelijk omdat offline contacten volgens de jongeren minder 
begrip tonen en minder goed luisteren (Ybarra , Mitchell, Palmer, & Reisner, 
2014 noemen andere studies ook voordelen van offline contacten ten opzich-
te van online contacten voor (SSA-) jongeren (o.a. Craig, McInroy, McCready,  
Di Cesare, & Pettaway, 2014; McKenna & Bargh, 1998; Tanis, 2007; Ueno,  
Gayman, Wright, & Quantz, 2009. Veel SSA-jongeren zijn in ‘face to face’ inter-
acties terughoudend met zelfonthullingen uit angst voor discriminatie of stig-
matiserende reacties. Online contacten bieden in dit opzicht een veiliger con-
text voor deze zelfonthullingen—op het internet blijven jongeren anoniemer 
(Tanis, 2007) en komen SSA-jongeren minder vaak in aanraking met pesterijen 
of discriminatie vanwege hun seksuele oriëntatie (Craig et al., 2014; McKenna 
& Bargh, 1998). Specifiek voor SSA-jongeren kunnen online contacten interac-
ties bieden die zij offline minder hebben (McKenna & Bargh, 1998; Ueno et al., 
2009). Hierdoor helpen online zelfonthullingen SSA-jongeren zich minder een-
zaam te voelen (Craig et al., 2014), en ervaren zij sociale steun (Baams, Jonas, 
Utz, Bos, & Van der Vuurst, 2011). 

Hoewel de literatuur geen eenzijdige aanwijzingen geeft over het relatieve 
belang van online zelfonthulling ten opzichte van offline zelfonthulling, kan 
op basis van deze literatuur wel worden verwacht dat zelfonthulling online op 
zichzelf een vorm van steun is voor SSA-jongeren. Echter, voor zover bekend is 
nog niet onderzocht of online zelfonthulling aan vrienden SSA-jongeren buffert 
tegen symptomen van angst en depressie. Daarom is het derde en laatste doel 
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van de huidige studie om te onderzoeken of online zelfonthulling aan vrienden 
de relatie tussen SSA en symptomen van angst en depressie kan verkleinen.

De Huidige Studie

Het doel van de huidige studie is om te onderzoeken welke factoren jongeren 
kunnen beschermen tegen de symptomen van angst en depressie die samen-
hangen met SSA. Specifiek wordt gekeken naar de bufferende rol van drie soor-
ten communicatie: (1) kwaliteit van communicatie met ouders, zelfonthulling 
aan vrienden zowel online (2) als offline (3). Verwacht wordt dat de mate van 
SSA positief gerelateerd is aan symptomen van angst en depressie, maar dat deze 
relatie verzwakt of verdwijnt wanneer er een hoge kwaliteit van communicatie 
met ouders, offline zelfonthulling of online zelfonthulling aan vrienden is. 

Aangezien in de literatuur gesuggereerd werd dat er mogelijk sekseverschil-
len zijn in de mate van depressieve symptomen (Al-Issa, 2013) en in de relatie 
tussen SSA en depressieve symptomen (Sandfort et al., 2001), wordt tevens ex-
ploratief onderzocht of sekse de relaties modereert.

Methode

Procedure en Deelnemers

De data werd verzameld binnen het project “Wat vertel jij aan je vrienden?”, 
een onderzoek naar openheid van jongeren tussen 13 en 20 jaar (M = 15.37). 
Deelnemers (n = 716) waren 386 jongens (54%) en 330 meisjes (46%), die wer-
den geworven via twee middelbare scholen. Voor beide scholen waren de twee 
onderzoeksassistenten die bij de opzet van het onderzoek betrokken waren, te-
vens oud-leerlingen van de betreffende scholen.

De procedure die gevolgd is, was dat eerst de schoolleiding schriftelijk werd 
benaderd met informatie over het onderzoeksthema. Aan de schoolleiding werd 
gevraagd of het mogelijk was om leerlingen te vragen of zij tijdens het men-
toruur een vragenlijst wilden invullen. Voorafgaand aan de deelname werden 
jongeren geïnformeerd over het onderzoek, de anonimiteit en vertrouwelijk-
heid van de gegevens en de mogelijkheid om aan te geven niet mee te willen 
doen. Ook werd aan de schoolleiding duidelijk gemaakt dat, aangezien het om 
minderjarigen ging, ouders eerst op de hoogte gesteld moesten worden van het 
onderzoek en dat hen de mogelijkheid gegeven moest worden om deelname 
van hun kind te weigeren. Deze procedure is tevens voorgelegd aan de Ethische 
Commissie van de Universiteit van Amsterdam en in deze vorm goedgekeurd. 

Beide scholen stemden in met deze procedure. In totaal hebben vier ouders 
aangegeven dat hun kind niet mocht mee doen aan het onderzoek, deze kinde-
ren hebben niet deelgenomen. Daarnaast hebben drie leerlingen, na afloop van 
de uitleg over het onderzoek, zelf ervoor gekozen niet deel te nemen.
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Materialen

Angstig- depressieve symptomen
Angstig-depressieve symptomen werd gemeten als de som van de scores van 
jongeren op 15 items die ernst van angstig en depressief gedrag meten in de 
afgelopen zes maanden (Youth Self Report 11-18, subschaal Angstig/Depressief 
gedrag, Achenbach, 1991, Nederlands vertaald door Verhulst, Van der Ende, & 
Van der Koot, 1997). Een voorbeelditem is: “Ik heb het gevoel dat niemand van mij 
houdt.”; jongeren beantwoordden de items op een driepunts Likertschaal vari-
erend van (0) ‘helemaal niet’ tot (2) ‘duidelijk of vaak’. De interne consistentie 
(Cronbach’s alfa) was .87. 

Kwaliteit van communicatie met ouders
De kwaliteit van communicatie tussen ouders en jongeren werd gemeten als 
de gemiddelde score op drie items (Inventory of Parent and Peer Attachment, 
subschaal Communication; Armsden & Greenberg, 1987, Nederlandse verta-
ling door Buist, Meeus, & Van Aken, 2004). Elk item bevatte een uitspraak over 
het contact tussen jongeren en hun ouders. Voorbeelditems zijn: “Mijn ouders 
respecteren mijn gevoelens.”, “Mijn ouders helpen mij om mezelf beter te begrijpen.”, 
en “Mijn ouders accepteren me zoals ik ben.” Jongeren rapporteerden in hoeverre 
de uitspraken voor hen (on)waar waren op een vierpunts Likertschaal variërend 
van (0) ‘heel erg onwaar’ tot (4) ‘heel erg waar’. Cronbach’s alfa was .72.

Zelfonthulling aan vrienden
Zelfonthulling aan vrienden is met twee afzonderlijke schalen gemeten, één 
voor de mate waarin jongeren offline en één voor online persoonlijke informa-
tie, gevoelens en ervaringen onthullen aan vrienden. Beide omvatten 5 items: 
“Jouw persoonlijke gevoelens”, “De dingen waar je je zorgen over maakt”, “Jouw ge-
heimen”, “Verliefd zijn” en “De momenten in jouw leven waarvoor je je schaamt”. 
Deze items zijn voor beide schalen gelijk; alleen de ene keer wordt er gevraagd 
hoeveel jongeren over zichzelf vertellen in persoonlijke ontmoetingen met hun 
vrienden en de andere keer hoeveel ze dit doen als ze online met hun vrienden 
praten (bijvoorbeeld chatten, via Facebook, Whatsapp, Twitter, etc.). Het instru-
ment is in meerdere Nederlandse studies naar offline en online zelfonthulling 
van jongeren gebruikt (Offline self-disclosure: o.a. Valkenburg, Sumter, & Peter, 
2011; Online self-disclosure; o.a. Valkenburg et al., 2011). Cronbach’s alfa’s zijn 
.82 (zelfonthulling offline) en .86 (zelfonthulling online). 

Mate van SSA 
De mate van SSA werd gemeten met het item: “Op wie word jij verliefd; op jon-
gens, op meisjes, of op allebei?”. Jongeren beantwoordden deze vraag op een acht-
puntsschaal, variërend van (1) ‘uitsluitend op jongens’ tot (7) ‘uitsluitend op 
meisjes, (8) ‘weet ik niet’. Alleen deelnemers die een score hadden van 1 tot 7 
werden geïncludeerd (in totaal werden 14 deelnemers uitgesloten van deze ana-
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lyses). De scores op deze vraag werden omgescoord voor jongens, waardoor een 
hogere score stond voor een hogere mate van SSA. De beschrijvende statistieken 
van SSA zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Beschrijvende statistieken van SSA

Mate van SSA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

88.3%  
(n = 632)

6.6%  
(n = 47)

0.6% 
(n = 4)

1.7%  
(n = 12)

1.1%  
(n = 8)

0.6%  
(n = 4)

1.3%  
(n = 9)

Noot. Verdeling van antwoorden op de vraag “Op wie word jij verliefd: jongens, meisjes, of  
op allebei”. Antwoorden zijn omgescoord voor jongens, waarbij voor jongens en meisjes een 
hogere score duidt op een hogere mate van SSA. 
SSA = same-sex attraction. 

Analyseplan

Door middel van t-toetsen werd gecontroleerd of jongens en meisjes verschil-
den in gemiddelde leeftijd, de mate van SSA, kwaliteit van communicatie met 
ouders, zelfonthulling aan vrienden offline en online, en angstig-depressieve 
symptomen. Vervolgens werd de samenhang tussen deze constructen beoor-
deeld aan de hand van correlatieanalyses. Om de samenhang tussen SSA en 
angstig-depressieve symptomen te beoordelen werd een lineaire regressieana-
lyse uitgevoerd. Om de moderatie van kwaliteit van communicatie met ouders, 
offline en online zelfonthulling naar vrienden te analyseren werd een multipele 
regressieanalyse uitgevoerd met daarin de hoofdeffecten en de interacties tussen 
SSA en de mogelijke moderatoren. Tot slot werd onderzocht of er sekseverschil-
len waren in de onderzochte interacties, door een multipele regressieanalyse uit 
te voeren met daarin drie drie-wegsinteracties tussen SSA × moderator × sekse. 
In alle regressieanalyses werd gecontroleerd voor de leeftijd van de jongeren.

Resultaten

Preliminaire Analyses

De gemiddelden en standaarddeviaties van leeftijd, SSA, kwaliteit van commu-
nicatie met ouders, zelfonthulling aan vrienden en online, en angstig-depres-
sieve symptomen voor jongens en meisjes zijn weergegeven in Tabel 2. Uit t-
toetsen bleek dat meisjes en jongens niet verschillen in gemiddelde leeftijd en 
communicatie met ouders (p-waarden > .05). Verder laten de resultaten zien dat, 
in vergelijking met jongens, meisjes een hogere mate hebben van SSA (t(714) = 
2.04, p = .042), zelfonthulling aan vrienden offline (t(710) = 9.38, p < .001) en 
online (t(711) = 6.70, p < .001). Ten slotte rapporteren meisjes een hogere mate 
van angstig-depressieve symptomen in vergelijking met jongens, t(714) = 8.49, 
p < .001. 
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Uit de resultaten van de Pearson correlatieanalyse (zie Tabel 2) blijkt dat ou-
dere jongeren een hogere mate rapporteren van SSA, zelfonthulling aan vrien-
den en online. Daarnaast werd gevonden dat jongeren met een hogere mate 
van SSA ook een hogere mate rapporteren van zelfonthulling aan vrienden 
offline en online. Daarnaast blijkt dat jongeren die een hogere kwaliteit van 
communicatie met hun ouders rapporteren, ook een hogere mate hebben van 
zelfonthulling aan vrienden offline en een hogere mate van angstig-depressieve 
symptomen. Tot slot bleek dat jongeren met een hogere mate van zelfonthul-
ling aan vrienden offline ook een hogere mate van zelfonthulling aan vrienden 
online rapporteren, en dat jongeren die een hogere mate van zelfonthulling 
aan vrienden online rapporteren ook een hogere mate van angstig-depressieve 
symptomen rapporteren. 

Moderatie-Analyse

De uitkomsten van een lineaire regressieanalyse laten zien dat de mate van SSA 
positief samenhangt met de mate van angstig-depressieve symptomen, β = .15, 
p < .001, R2 = .02. Jongeren met een hogere mate van SSA rapporteerden ook een 
hogere mate van angstig-depressieve symptomen. 

De resultaten van de multipele regressieanalyse zijn weergegeven in Tabel 3. 
Uit de resultaten blijkt dat er alleen een significante interactie is van zelfonthul-
ling aan vrienden offline × SSA, β = -.131, p = .021. Door middel van een sim-
ple slopes analyse is op twee niveaus van de moderator (+/-1SD zelfonthulling 
aan vrienden offline) gekeken naar de relatie tussen SSA en angstig-depressieve 
symptomen. Een grafische weergave van deze interactie is gepresenteerd in Fi-

Tabel 3. Moderatie-analyse door middel van een multipele regressieanalyse op angstig-depressieve 

symptomen

Predictor B SE β p

Leeftijd -.163 .135 -.044 .226

SSA .845 .196 .160 < .001

Kwaliteit van communicatie met ouders -1.412 .243 -.213 < .001

Onthulling aan vrienden offline .257 .314 .040 .414

Onthulling aan vrienden online .757 .367 .101 .040

Kwaliteit van communicatie met ouders × SSA -.359 .217 -.062 .099

Onthulling vrienden offline × SSA -.735 .319 -.131 .021

Onthulling vrienden online × SSA -.028 .322 -.005 .931

R2 .11

F 10.749

Model p-waarde < .001

Noot. Alle continue predictoren zijn gecentreerd. 
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guur 1. De resultaten van de simple slopes analyse laten zien dat de relatie tus-
sen SSA en angstig-depressieve symptomen niet significant is bij een hoge mate 
(+1SD) van zelfonthulling aan vrienden offline (p = .350), maar wel bij een lage 
mate (-1SD) van zelfonthulling aan vrienden offline (p < .001). Hieruit blijkt dat 
de relatie tussen SSA en angstig-depressieve symptomen gebufferd kan worden 
door een hoge mate van zelfonthulling aan vrienden tijdens ‘face to face’ ont-
moetingen.

De overige twee interacties in het model, kwaliteit van communicatie met 
ouders × SSA en zelfonthulling aan vrienden online × SSA, waren niet signifi-
cant (p-waarden > .05). Tot slot bleek dat sekse geen significante moderator was 
van de interacties kwaliteit van communicatie met ouders × SSA, zelfonthul-
ling aan vrienden offline × SSA en zelfonthulling aan vrienden online × SSA 
(p-waarden > .05). 

Discussie

Binnen de huidige studie is gekeken of communicatie met ouders en vrienden 
jongeren kan beschermen tegen symptomen van angst en depressie die samen-
hangen met SSA. De resultaten laten ten eerste zien dat zoals verwacht jongeren 
met een hogere mate van SSA, ook meer symptomen van angst en depressie 
ervaren. Daarnaast wordt deels ondersteuning gevonden voor de verwachting 
dat de relatie tussen SSA en symptomen van angst en depressie verminderd kan 
worden door communicatie met ouders en vrienden. Deze bufferende rol werd 
gevonden voor zelfonthulling tijdens ‘face to face’ ontmoetingen met vrien-
den. Voor jongeren met een hoge mate van zelfonthulling tijdens ‘face to face’ 
ontmoetingen met vrienden, werd de relatie tussen SSA en symptomen van 
angst en depressie gebufferd. Echter, er werd geen beschermende rol gevonden 
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Figuur 1.  Representatie van de interactie zelfonthulling aan vrienden offline × SSA op angstig-depres-

sieve symptomen.
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van de kwaliteit van communicatie met ouders of de mate van online zelfont-
hulling aan vrienden. 

De huidige bevindingen voegen belangrijke kennis toe aan de literatuur 
over angst en depressie onder SSA-jongeren, door aan te tonen dat openheid 
over persoonlijke informatie, gevoelens en ervaringen in relaties met vrienden 
jongeren kan beschermen tegen deze problemen. Door het onderzoeken van 
verschillende communicatievormen als mogelijke buffers in de relatie tussen 
SSA en symptomen van angst en depressie, werden nieuwe bronnen van so-
ciale steun geïdentificeerd om het minderheidsstressmodel verder te verrijken 
(Meyer, 2003). Bovendien zijn deze buffers onderzocht onder een jonge groep 
mensen uit de algemene bevolking, wat belangrijk is om de bevindingen te ge-
neraliseren naar een bredere populatie (Kuyper, Fernee, & Keuzenkamp, 2015). 

Bescherming van SSA-jongeren tegen Symptomen van Angst en Depressie

In onderzoek naar SSA en welzijn ligt de nadruk vaak op risico’s, terwijl ken-
nis van bufferende factoren eveneens belangrijk is voor het verminderen van 
gezondheidsproblemen van SSA-jongeren (Russell, 2005). Bovendien sluit de 
huidige studie aan bij recente ontwikkelingen in de internationale literatuur 
waarin een pleidooi wordt gedaan voor onderzoek naar positieve factoren  
(Mustanski, 2015). 

Dat een hogere mate van SSA in de huidige studie samenhangt met sympto-
men van angst en depressie, komt overeen met bevindingen van eerdere studies 
(o.a. King et al., 2008; Kuyper, 2015; Marshal et al., 2013) en wordt mogelijk 
verklaard door de negatieve ervaringen van discriminatie en stigma die SSA-
jongeren opdoen, welke stressvolle gevoelens uitlokken en uiteindelijk kunnen 
leiden tot symptomen van angst en depressie (o.a. Meyer, 2003; Kuyper & Fok-
kema, 2011).

Uit de resultaten bleek dat de relatie tussen SSA en symptomen van angst 
en depressie niet significant was voor jongeren die in een grotere mate tijdens 
‘face to face’ ontmoetingen met hun vrienden praten over hun persoonlijke 
gevoelens en ervaringen. Deze bevindingen bevestigen theoretische sugges-
ties over het belang van zelfonthulling binnen vriendschappen voor jongeren  
(Buhrmester & Prager, 1993; Sullivan, 1953). Deze beschermende functie van 
zelfonthulling wordt mogelijk verklaard door de steunende en verbindende 
functie van het delen van persoonlijke informatie met vrienden, in het bij-
zonder wanneer jongeren regelmatig stressvolle ervaringen opdoen, zoals SSA-
jongeren (o.a. Adams & Cantin, 2012; Beals et al., 2009; Becker, Fite, Luebbe, 
Stoppelbein, & Greening, 2012; Buhrmester & Prager, 1995; Luhtanen, 2002; 
Morris et al., 2001; Sullivan, 1953). Door het delen van persoonlijke gevoelens 
en ervaringen, wordt verwacht dat jongeren meer begrijpende reacties ontvan-
gen op hun ervaringen en dat meer verbondenheid met hun vrienden ontstaat. 
Dit kan hen helpen om te gaan met negatieve ervaringen, en daardoor de ont-
wikkeling van symptomen van angst en depressie tegengaan.
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Terwijl zelfonthulling aan vrienden tijdens ‘face to face’ ontmoetingen in 
de huidige studie een bufferende rol had, vonden sommige eerdere studies juist 
dat onthulling van specifiek de seksuele oriëntatie gerelateerd was aan meer 
psychische problemen (D’Augelli, Hershberger, & Pilkington, 1998; Rosario et 
al., 2001). In de huidige studie is niet gekeken naar de onthulling van seksuele 
oriëntatie, maar naar zelfonthulling van persoonlijke gevoelens en ervaringen. 
Mogelijk verschilt de functie van zelfonthulling van seksuele oriëntatie van de 
functie van zelfonthulling van andere ervaringen. Wellicht hebben de jonge-
ren in de huidige studie hun seksuele oriëntatie wel onthuld; naar deze soort 
zelfonthulling is niet gevraagd. Toekomstig onderzoek zou kunnen kijken of 
er verschillen zijn tussen soorten zelfonthulling en de mogelijk beschermende 
functie ervan.

In tegenstelling tot offline zelfonthulling aan vrienden, werd in de huidige 
studie geen bufferende rol van zelfonthulling aan vrienden in online contacten 
gevonden. Eerder onderzoek suggereert dat SSA-jongeren online contacten be-
nutten voor sociale steun (Baams et al., 2011) en verbondenheid met anderen 
(Craig et al., 2014). Hoewel sommige SSA-jongeren ervaren dat online sociale 
interacties hen minder eenzaam laten voelen (Craig et al., 2014), blijkt uit onze 
resultaten dat online zelfonthulling hen niet beschermt tegen symptomen van 
angst en depressie. Dat zelfonthulling in ‘face to face’ interacties met vrien-
den wél een bufferende rol had, suggereert dat zelfonthulling aan vrienden het 
meest effectief is in een offline context. Deze suggestie werd ook gedaan in 
een studie van Ybarra en collega’s (2014), waarin (LHB-)jongeren aangaven dat 
vrienden die ze ‘face to face’ spraken, hen beter begrepen en beter luisterden 
naar hen dan vrienden die ze online spraken. 

Eventuele verschillen in intimiteit en verbondenheid tussen online en off-
line vriendschappen zijn echter niet te onderzoeken op basis van de huidige 
studie, omdat niet is gevraagd of jongeren de offline en online contacten met 
dezelfde personen hadden, of dat dit verschillende personen waren. Overigens 
impliceert het ontbreken van een bufferende rol van online zelfonthulling aan 
vrienden niet dat interventies weinig effectief kunnen zijn wanneer deze zich 
richten op online contacten als steunbron voor SSA-jongeren. Mogelijk ver-
vangen online contacten echter niet de traditionele ‘face to face’ vormen van 
communicatie.

Tot slot werd in de huidige studie gevonden dat ook de kwaliteit van com-
municatie met ouders geen bufferende rol speelde in de relatie tussen SSA en 
symptomen van angst en depressie. Er werd wel een directe relatie gevonden 
tussen kwaliteit van communicatie met ouders en een lagere mate van sympto-
men van angst en depressie. Deze bevindingen suggereren dat een goede com-
municatie over het algemeen belangrijk is voor jongeren. Door op een positieve 
manier te communiceren, bieden ouders een veilige omgeving. Echter, ondanks 
de directe relatie met symptomen van angst en depressie is de kwaliteit van 
communicatie met ouders geen buffer in de relatie tussen SSA en symptomen 
van angst en depressie. 
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Dat offline zelfonthulling aan vrienden wel, maar kwaliteit van communica-
tie met ouders geen buffer was in de relatie tussen SSA en symptomen van angst 
en depressie, kan op verschillende manieren worden verklaard. Ten eerste is het 
mogelijk dat de bufferende functie van communicatie afhangt van de persoon 
met wie communicatie plaatsvindt. Dat jongeren toenemend belang hechten 
aan reacties en gedragingen van vrienden in vergelijking met die van ouders, 
voornamelijk op het gebied van (seksuele) identiteit, is eerder gesuggereerd 
(Bradshaw et al., 2007; Waasdorp & Bradshaw, 2011) en werd ook gevonden in 
onderzoek onder LHB-jongeren (Doty et al., 2010). 

Beperkingen van het Huidige Onderzoek

Ondanks de relevante toevoegingen aan de literatuur van de huidige studie, 
zijn er ook enkele belangrijke beperkingen. Ten eerste is het huidige onderzoek 
een cross-sectionele studie, waarmee het onmogelijk is om de richting van de 
gevonden verbanden te onderzoeken. Ondanks dat eerder onderzoek laat zien 
dat seksuele oriëntatie de ontwikkeling van  welzijn voorspelt (o.a. Meyer, 2003; 
King et al., 2008; Marshal et al., 2013), is er in de huidige studie sprake van 
slechts één tijdsopname, en zou een longitudinale studie moeten onthullen of 
communicatie over tijd de ontwikkeling van depressieve en angstige sympto-
men buffert. 

Tevens is geen informatie bekend over de stressvolle ervaringen van de 
jongeren in de huidige steekproef. Hoewel sociale steun volgens het minder-
heidsstressmodel (Meyer, 2003) een buffer is in de relatie tussen SSA en symp-
tomen van angst en depressie vanwege de relatief frequente ervaringen van 
minderheidsstress van SSA-jongeren, is de rol van stressvolle ervaringen ondui-
delijk in het huidige onderzoek. Om meer zicht te verkrijgen op buffers voor 
SSA-jongeren kan vervolgonderzoek aanvullend kijken naar stressvolle ervarin-
gen. Tevens kan in dergelijk onderzoek gekeken worden naar andere vormen 
van sociale steun, aangezien sociale steun een multidimensionaal concept is. 

Vervolgonderzoek

In vervolgonderzoek kan meer zicht worden verkregen op verschillen tussen 
de functies van zelfonthulling aan vrienden offline en kwaliteit van communi-
catie met ouders. In dergelijk onderzoek kunnen beide constructen (kwaliteit 
van communicatie en zelfonthulling) zowel onder ouders als vrienden gemeten 
worden. Op deze manier zou bijvoorbeeld bestudeerd kunnen worden of de 
kwaliteit van communicatie met vrienden en zelfonthulling aan ouders buffers 
zijn in de relatie tussen SSA en symptomen van angst en depressie. Ook kun-
nen vervolgstudies onderzoeken of jongeren bij gebrek aan ondersteuning van 
vrienden, wellicht wel steun vinden bij ouders voor problemen die gerelateerd 
zijn aan SSA. Ook kan aandacht besteed worden aan de rol van ouders en on-
line contacten voor (SSA-)jongeren die weinig “offline” ondersteuning krijgen 

© 2015 Koninklijke Van Gorcum



Pedagogiek 35e jaargang  • 2 • 2015 • 142

Tessa Kaufman, Laura Baams en Henny Bos

van hun vrienden, zodat onderzocht kan worden of deze jongeren beschermd 
kunnen worden tegen symptomen van angst en depressie.  Bovendien is lon-
gitudinaal onderzoek nodig om verder zicht te krijgen op de ontwikkeling van, 
en interactie tussen, communicatie en symptomen van angst en depressie over 
de tijd heen. Dergelijk onderzoek zou ook meer inzicht kunnen geven in de 
mechanismen die de bufferende rol van communicatie verklaren, zoals reac-
ties van vrienden op zelfonthulling. Tenslotte suggereert het lage percentage 
verklaarde variantie (11%) van het onderzochte model dat er andere factoren 
zijn die de relatie tussen SSA en symptomen van angst en depressie kunnen 
beïnvloeden. Toekomstige studies kunnen zich richten op andere aspecten van 
communicatie en andere populaties, bijvoorbeeld (jong)volwassenen, om de 
huidige bevindingen uit te breiden.

Conclusie

Concluderend laten de huidige resultaten zien dat jongeren met een hogere 
mate van SSA meer symptomen van angst en depressie ervaren, maar dat deze 
relatie niet meer aanwezig is wanneer jongeren veel over zichzelf onthullen 
tijdens ‘face to face’ ontmoetingen met hun vrienden. De huidige resultaten 
onthullen een belangrijke buffer in de relatie tussen SSA en symptomen van 
angst en depressie, namelijk zelfonthulling aan vrienden tijdens ‘face to face’ 
ontmoetingen. Om brede conclusies te kunnen trekken is uitgebreider longitu-
dinaal of experimenteel vervolgonderzoek nodig, maar de huidige studie vormt 
een eerste stap in het onderzoeken van communicatie als buffer tegen belang-
rijke gezondheidsproblemen van SSA-jongeren. 

Abstract

Previous research shows that adolescents who experience same-sex attrac-
tion, or report crushes on people of the same sex (same-sex attracted; SSA) also 
report more anxiety and depression compared to youth who do not experience 
same-sex attraction, due to experiences with discrimination and rejection. In 
the current study, we examine whether the quality of communication with par-
ents and disclosure to friends, face to face or online, can buffer the relation be-
tween SSA and anxiety and depression. A total of 716 Dutch adolescents (Mage 
= 15.4) completed a survey on psychological health and communication with 
parents, and peers offline and online. The results of a regression analysis show 
that same-sex attraction was related to more anxiety and depression, but that 
this relation was buffered by a high level of disclosure to peers in face to face 
interactions. This buffering role was not found for quality of communication 
with parents or for disclosure to peers online. The findings of the current study 
show that sharing personal feelings and experiences with friends during face to 
face interactions can have a positive function, especially for SSA adolescents. 
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